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 نقش فردوست در شکل گيری وزارت بدنام اطالعات و رقابت انگليس وروس ھا

دونقش سپاه در اين مور  

 سه شنبه ٧ خرداد[جوزا] ١٣٩٢ ھ  . ش

  

 ی باز می اسالمی جمھوری اطالعاتیل ارگانھاي تشکۀ به نحوی خامنه ای کودتای اطالعاتیشه ھاي ریابيشه ير

 داشتند، ئین کار آشناي استفاده کنند که با ایل اطالعات ناچار بودند از افرادي تشکی انقالب برایابتدا. گردد

 سامان دادن اطالعات ھم مجبور شدند ی ھا بودند، برای آموزش سالح ناچار به استفاده از ارتشیھمانطور که برا

 در دست گرفتن ین شرق و غرب براي بین حال تالش سختيدر ھم.  بروندیم قبلي رژی اطالعاتیروھايسراغ ن

 یغاتي و تبلی ظاھریه ھاي که در الیاسي سیرغم دعواھا ی در کار بود و علی اسالمی جمھوریستم اطالعاتيس

 . گ.ن کاي بیدي و در دست گرفتن آن، رقابت شدیستم اطالعاتي شد در مورد رخنه در سیده مي دین الملليروابط ب

 ی به جمھوری اطالعات ھمه نوع کمکۀنيس حاضر بود در زميانگل. ان بوديس در جريجنت سروينتلي و ا.ب

ز يرد و در مقابل نين کشور را بگيولؤ آنھا بر مسیرگزاريثأ نفوذ روسھا و تیال خود جلويخه د تا بي بنمایاسالم

 ی کردند که برای تالش م،یب انقالیروھايان نيوجود آمده در مه  بی از احساسات ضدغربیروسھا با بھره بردار

، ی اطالعاتیار گرفتن نھادھايانبر رفته و با در اختي و سوار شدن بر آن راه می اسالمیمھار کردن جمھور

 .رندي را در دست بگیاسيل مقامات سوکنتر

شن  ھستند روی و با تجربه و باقدمتی قوی اطالعاتی سازمانھایه که دارايس و روسير انگلي نظئی کشورھایبرا

استمداران قدرت يس. ن راه تسلط بر آن کشور استيک کشور ارزانتريار داشتن ارگان اطالعات ياست که در اخت

 و پشت پرده را در دست داشته ی قدرت واقعی اطالعاتی نھادھای کنند ولیر ميي ندارند و دائماً ھم تغی چندانیواقع

  .رومند استي نشه ثابت ويستم آن ھميستند و سيو وابسته به افراد ھم ن

 یس اطالعاتي سروی باالۀ ردیمسار ارتشبد فردوست که از اعضايه گذاشت و تي مایلين راه خيس در ايانگل

ران و ي محمدرضاشاه و ھمدرس او در ای دوست دوران کودکیو. ه دادي ھدی اسالمیس بود را به جمھوريانگل

 شد، یم شاه محسوب مين نديکتري داشت و نزدیلو را در حکومت پھیتي امنین پستھايشه باالتريس بود و ھميسو

است ي شاه و ھمزمان معاونت ساواك و رۀژياست دفتر اطالعات ويفردوست ر. دندي نامی او را مغز شاه میاريبس

فردوست . كرد یات دولت عمل مين به عنوان ناظر بر عملي ھمچنیو. ز بر عھده داشته استي شاه را نیدفتر بازرس

  .مند بودار ثروتي بسیفرد



س رفته ي به انگل١٣۴٢ تا ١٣٣٨ ی سال ھای آن کشور جذب و طیس اطالعاتيس ھا به سرويفردوست توسط انگل

کتاب خاطرات : (ده كه عبارت بودند از ي دیژه اي وی آموزشیس در انگلستان دوره ھايجنس سروينتليو توسط ا

  )فردوست

  »ژهيدفتر و «ی آموزش سازماندھ– ١

   خبریابي ارزص وي ـ آموزش تلخ٢

   ـ آموزش حفاظت٣

  قي ـ آموزش تحق۴

  یسي ـ گزارش نو۵

  ی پنھان ی ـ آموزش شبكه ھا۶

  یابي ـ آموزش استخدام و عضو٧

   ـ آموزش اطالعات و ضد اطالعات٨

  ی ـ آموزش ضد برانداز٩

  ی ـ آموزش جنگ روان١٠

م سقوط يل شده بود که رژ مسجی غربی کشورھاۀ ھمی برا۵٧ ]جدی[ی د٢۶ران در يپس از خروج شاه از ا

ن تماسھا با سران يد بودند، اولي تعامل با حکومت جدیسرعت در حال آماده کردن خود براه خواھد کرد و آنھا ب

ه  و ارتشبد فردوست بامريکائیزر ينرال ھاج با حضور یس برقرار و در جلسه اي و انگلامريکا یانقالب از سو

  . رودرو شکل گرفتیگوھا و ن گفتي انقالب، اولی شوراۀرتبي عالیضا تن از اع٣ز يس و ني از انگلیندگينما

ک نھاد يل ي مساعدت در تشکی آنھا برای انقالب آمادگیح طرف مقابل به سران شورايشنھاد صرين پينخست

ستد و مانع از نفوذ روسھا ي با. ب. گ.س قدرتمند کاي سروی بود که بتواند پس از سقوط شاه جلوی قویاطالعات

 ی داشت و از طرفی کار عملۀ تجربیادي زیده و سالھاي را دی اطالعاتی ارتشبد فردوست که تمام دوره ھا.شود

 ین ھمکاري ای از کمک آنھا بھره ببرد برای توانست در مواقع ضروریس بود و ميس انگليمورد اعتماد سرو

سم يبه حکومت نوپا مانع از نفوذ کمون مانده و با کمک یران باقيافت در ايت يمورأارتشبد فردوست م .شنھاد شديپ

 ی جمھوریتي و امنیالت اطالعاتين فردوست، پدر تشکيب ارتشبد حسين ترتيو به ا. ران شوديو روسھا در ا

  .ران شدي ایاسالم

تا چند . ت استفاده را از آن بردي حکومت بود که نھایک نعمت ارزشمند برايس ي دولت انگلۀ سخاوتمندانۀين ھديا

 یري انتقام گی نگاه داشته شد و پس از آن روسھا برایران مخفي ایستم اطالعاتيس سأ فردوست در رسال حضور

موازات ه ن قرار بود که بيماجرا از ا.  موضوع فردوست کردندیاقدام به افشا) Mitrokhin(ن يتروخيان مياز جر

ران يار خود در اير تام االختيسفق يز از طريران، روسھا ني ایستم اطالعاتيدست گرفتن سه  بیتالش غرب برا

 داشت توانست رھبر انقالب را متقاعد ینيت هللا خمي با آی مدتی برای که وی ھفتگینوگرادوف در مالقاتھاي ویعني

ه  ب. ب. گ. کاۀرتبي از افسران عالیکين منظور يد و به اي استفاده نمای بدون توقع شوروی اطالعاتیکند از کمکھا

ن ين شد و ايين خدمات تعي اۀ ارائی بود برای شوروی سازمان اطالعاتۀانيول بخش خاورمؤن که مسيتروخينام م



 ی را به ارگانھای اطالعاتیس با گشاده دستي انگلیعني ی ویدان به در کردن فردوست و حامي از میشخص برا

ستان توسط ارتش سرخ، ن بود که در مقابل اشغال افغاني ایدر مقابل توقع شورو.  دادیران ارائه مي ایاطالعات

  .ن خواسته را اجابت نموديز اي انجام ندھد که حکومت نیران واکنشيا

 . ب. گ.س در کاي انگلیک جاسوس نفوذيد که يس پناھنده شد و مشخص گردي به انگل١٩٩٢ن در سال يتروخيم

 بوده، ی بودن ویفوذران ني ایستم اطالعاتيدست گرفتن کامل سه  در بیت شورويل عدم موفقي از دالیکيبوده و 

ن تحوالت يا.  کردن حضور فردوست شدی در مقابل نقش فردوست را افشاء کرد و حکومت ناچار به علنیشورو

  .س بوديدست انگله ران و افتادن کامل آن بي ایستم اطالعاتيمنجر به قطع موقت ارتباط روسھا با س

 بود در یجانيجواد الر ن آن محمديسيکه تئور» نگاه به شرق«است ي ناگھان سی کار آمدن خامنه ایبعد از رو

 و حضور ی از شوروین نظامي سنگیدھايخر.  آغاز شدی با شورویکيار نزديت قرار گرفت و روابط بسياولو

 سپاه با روسھا یکيش سبب نزديش از پي بی سپاه در شورویروھايران و حضور ھمزمان نيمستشاران روس در ا

 ید خوبي دین چرخش ناراحت بود و نسبت به خامنه ايآن فردوست بود از اوزارت اطالعات که معمار . شد

ر يان وزي فالحی از سفرھایکي مشکوک بود و در ی که فردید اماميت سعيوزارت اطالعات با ھدا. نداشت

 ئیران دعوت شده بود کودتاي با وزارت اطالعات به ای ھمکاری آشنا و سپس برای با وامريکااطالعات به 

م رھبر و با ير نظر مستقي که زیرانيشان اين و دگراندا مخالفیکيحذف فز. ب دادي ترتیه خامنه ايا علف ريظر

 داد یافت نمود که نشان مي را دری گزارشیرون درز کرد و خاتمي سالھا در حال انجام بود ناگھان به بیدستور و

  .ن قتلھا توسط وزارت اطالعات و با دستور رھبر انجام شده استيا

 یخامنه ا.  رفت و گزارش را به او دادی گزارش و مطلع کردن ملت، نزد خامنه ای انتشار عمومیجاه  بیتمخا

. ل خوانده و دستور برخورد با آنھا را دادي را عامل اسرائید اماميب نقش خود باند سعيدر مقابل، ضمن تکذ

ن حکومت انجام نشده بود ان مخالفيرناکتر نسبت به خطی که تا آنروز حتئین شکنجه ھاي رحمانه ترین و بيدتريشد

 اعتراف کند با افراد ، وحشتناک وادار کردندئی را با شکنجه ھاید امامي ھمسر سعین افراد اعمال و حتينسبت به ا

 داد ی از او منتشر شد که نشان مئی اعترافھاید وليقتل رسه  ھم بید امامي داشته است، سعی ارتباط جنسیمتعدد

 ھشدار ین افراد براي ایفلم شکنجه ھا.  کرده استی موساد کار میل داشته و براي به اسرائیدد متعی سفرھایو

نترنت فلم شکنجه يدا کرد و ھمگان در ايرون ھم درز پيش داده شد و به بي آنھا نمایبه پرسنل وزارت اطالعات برا

 ی با فراخواندن برخی رھبر افتاد و ووزارت اطالعات کامالً از چشم. دندي را دید امامي ھمسر سعی فاطمه دریھا

با افول وزارت .  راه انداختیر نظر حجازي را زیالت اطالعات موازي تشک، وزارتیه شده ھاياز تصف

 به روسھا ھم شدت یکيب نزدين ترتيھمه ار پررنگ شد و بي و اطالعات سپاه بسیاطالعات نقش اطالعات رھبر

  .ز شدنجا آغاي سقوط رھبر ھم از ھمۀنقط. گرفت

دست سپاه افتاد که ه  با حذف آنھا دور بی در رفتار رھبر داشت ولیوزارت اطالعات ھمواره نقش متعادل کننده ا

 سپاه یتيامن - ین نوزاد تفکر نظامياول. یتيامن - یاسي کرد تا مثل وزارت اطالعات سی فکر میتيامن -یشتر نظاميب

 از یرون آمدن ويس جمھور بود، بيعنوان رئه  نژاد بی احمدیعني از عناصر سپاه یکي کار آوردن یطرح رو

دست وزارت اطالعات بود ھرگز ه انات بيت جريکه اگر ھدا یدر حال.  کردین مي را سپاه تضمیأصندوق ر



 را در یگاھين جاي، چنیت فردي داشت و نه شخصی نژاد که نه تعادل روانیر احمدي نظی داد فردیاجازه نم

 تمام یک کودتايت روسھا طرح ي خواست تا با ھدای سال وقت م۴د ين باند جديا. رديدست بگه  بی اسالمیجمھور

 حکومت و ی در قالب تند شدن شعارھایتيامن -ین تفکر نظاميج ايز نتاي سال ن۴ن يدر ھم. ديار را آماده نمايع

دن يو سرعت بخش و گسترش ی غربی با کشورھائیاروين روين و ھمچنفادن زبان و گردن زدن مخاليد به بريتھد

 بزرگ ی پروژه ھاۀ ھمی و واگذاریئ و ھسته ی موشکیت دادن به طرحھاي با اولوی نظامیورتک امپرايبه 

  . خود را نشان دادیتي امنۀ سپاه به عرصۀ به سپاه و ورود ھمه جانبیاقتصاد

 بود که قول و  با رھبری وی خصوصی به تھران و مالقات طوالن١٣٨۶ن در سال يان در سفر پوتين جرياوج ا

 از جمله یار مھميازات بسي رھبر امتین خواسته ھايمأروسھا در مقابل ت. ک رد و بدل شديژيسترات یقرارھا

 ی سابقه ایطرز به ب.  شدندی بعدۀ دوری نژاد برای احمدین خواستار ابقاي خزر را گرفته و ھمچنیايت دريمالک

ر ي نظئی اجرایشتر پستھايما شده و بيھا و صدا و سيزاروارد مجلس و دولت و خبرگ)  نفر١۵٠( سپاه یروھاين

عنوان ه ز بي نیم شد و تعدادي مجلس نشده بودند تقسۀندير و نماي که وزی افراد سپاھین مابقياستاندار و فرماندار ب

  . شدندی خارجیر عازم کشورھايسف

 یواني ھستند که امور دیانيت و آن نظام است که کمتر در گذشته سابقه داشته اسیا ده يستم جھان شاھد پديدر قرن ب

 یھا نظام«اند که به آن  ل دادهي را تشکی دولتیرنظامي غیروھاي از نیا اند و به ھمراه پاره  گرفته  را ھم فرا

 ی از کشورھایارينان در بسيا. نديگو یم) Bureaucratic Authoritarian Regime(» وانساالري دیاقتدارگرا

ونان حکومت را به دست ي و ی جنوبورياین در کيل و ھمچني، اروگوئه، برزیليچ، رجنتاينا چون ی جنوبامريکای

  .گرفتند

 عمل آن از کار ۀد کم کم محدوديجنگ ین مرز و بوم مي ای بود که در راه پاسداری مسلحیروي نیسپاه که زمان

ن ين و بزرگتريرشتي شده است که بیک واحد بزرگ اقتصاديافته و ي گسترش ی به کشورداریگريسپاھ

ران است که در ي این شرکت ساختماني بزرگترءاياالنب مجتمع خاتم .  را در دست داردی ساختمانیقراردادھا

 ئیار دارد که ھر کاالي در اختیسپاه بنادر و گمرکات متعدد.  داردی بزرگ ساختمانیھا مانيه ھمپي ھمسایکشورھا

 ی ھا تيکند و از آنجا که سپاه فعال ی وارد می عوارض گمرک خواھد بدون نظارت دولت و بدون پرداختن یرا م

ن يل دولت خارج است و بدو از واردات مملکت از کنتری ا  دارد لذا بخش گستردهیعي وسی و تجاریاقتصاد

.  تمام شده، را نداردۀني و ھزی از نظر اقتصادی تاب مقابله با آن، حتیبيچ رقياورد ھي بی رویق به ھر صنعتيطر

  . درآمد داشتنددالرارد يليم ?? ی مربوط به سپاه در دوبیھا ش شرکتيل پدو سا

 خود حراست ین منابع ماليجاد کرده و سخت ھم از اي در درون دولت با درآمد مستقل خود این سان سپاه دولتيبد

به مجلس ندگان مورد نظر خود را ي که دارد نمایگاھي دارد و ھم با بودجه و پایاسيسپاه ھم حزب س. کند یم

 ھا و  هي و تکی عزاداریھا تأيعموم مساجد و ھ.  ناشناخته ھستند مردم کامالً ی که گاه برایندگانيفرستد، نما یم

 که یج مجبور است در خطي ھر جا که باشد از ترس بسیج در دست سپاه است و ھر روحانيق بسيز از طريمنابر ن

 ی نظامیرويک نيگر يسپاه د. نندي چ ی برمیصدا و جوساز خواھد عمل کند واال بساط او را با سر و  یسپاه م

، یاسي، سیق اقتصادي است که از طریست بلکه نھاديت حکومت نيار رھبري در اختی نظامی به عنوان بازویسنت



ده در ھر ين پديده است و ايق دواني عمۀشي ری اجتماعی ارکان حکومت و ھمه واحدھاۀ در ھمی و اجتماعیفرھنگ

ر قدرت از دوران ي تسخیزش براين خيز ايران نيدر ا. رود ی قدرت مۀر ھمي باشد به دنبال تسخا کهي دنیجا

خ ينگونه حکومت در تاريرا اياد مورد توجه قرار نگرفت زينژاد خود را کم کم نشان داد اما ز  یانتخاب اول احمد

 کامل ۀ نمونیت را دارد ولين خصوصي ایز تنھا ارتش پاکستان تا حدوديانه ني خاورمۀما سابقه نداشت و در منطق

گران واگذارد ي را به دیوانيست امور ديگر حاضر نيخواھد و د ی قدرت را مۀسپاه ھم. ل استئيتر آن دولت اسرا 

ه ي مطلقه فقی به عنوان ولی ا  خامنهیرش رھبرين تصرف قدرت، پذيخواھد ھر چند الزمه ا یبلکه تمام دولت را م

 جزم کرده که  خود، عزم خود را کامالً یاسي و سی، اقتصادیل قدرت نظاميرو به دلين نيکه ا نيمھمتر ا. باشد

دروغ و تقلب، سرکوب، .  فروگذار نخواھد بودیچ عملين ھدف از ھي به ایابي دستیقدرت را تصاحب کند و برا

 باشد، و چون ذھن  گرفتن قدرت الزمی مردم و خالصه ھر چه که براین باورھاي تر یپخش پول، استفاده از خراف

 ی نبرد اگر به دشمن فرصت بدھۀرد که از نظر آنان در صحنيپذ ی را نمیم قدرتيچ مصالحه و تقسي دارد ھینظام

  .او تو را خواھد کشت

ک يد آمدن يان و پديستند سقوط کشور در دستان نظاميل نيان که ماين جري مخالف ایروھاي نیطين شرايدر چن

جاد ير اي در مسیريير قد علم کردند تا بلکه بتوانند تغينند در انتخابات اخيران را ببيخ اير در تاري نظی بیکتاتوريد

 آن را قبول ندارند و ۀا قدرت مطلقيخواھند و  یه را نميت فقيا واليروھا آن است که ين ني اۀوجه مشترک ھم. کنند

چون و  ی به قدرت کامل و بی و دلبستگیساي با محاسبات سی ا خامنه. ر نظارت قانون درآورنديخواھند آن را ز یم

 دو سال یکينژاد از  یمش از احمدي مستقیھا تين را در حمايم خود را گرفته بود و اي بود تصمیچرا، چند سال

ن بار ھم مثل بار يدوار بود که ايکرد و ام یت مي با گرم کردن تنور انتخابات نظام را تثبیو... ش آشکار کرده بوديپ

ب مثل ينژاد برنده شود و جناح رق  ی بلند شود، احمدئی آن که سر و صدای، بء و تقلب در آرایاسيقبل با ترفند س

ً يع چنان شد که او ناگزير وقاياما س.  خانه شودی راھهش با چند گليبار پ  جانب سپاه را که ضامن قدرت ر شد رسما

 از خواب ئیاکنون جامعه گو.  ببندد، نداشتی که با قدرت او سازگاری جناحید او بود گرفته و کمر به نابوۀمطلق

ت متوجه شده يروحان. نديب ی می را به روشنی ا  خامنهیان حاکم با رھبري نظامیقي حقۀدار شده است و چھريغفلت ب

 قدرت ین آن در پا بودی استقالل و مردمۀشتر سنت ھزار سالي شده و بی آن دولتی ھا هين الياست که تا باالتر

بار در دستگاه   کامل و حل خفتیش از نابودين سنگر او پين آخريه خرج شده است و اي فقۀت مطلقيحکومت وال

 که آنان به اصالح از یدياند که ام ز متوجه شدهي نی طلبان حکومت  اصالحی و حتی عرفیھا بخش.  استیحکومت

ن يف بر سر آن است که در اوليت قدرت و حرينا شده بود تا واقعت بي و حسن نیدواريشتر بر امياند ب درون داشته

 یروھاي نۀھم.  کندیني دین مردمساالريگزي را جایخ و بن براندازد و حکومت اسالمي آنان را از ب،فرصت ھم

 که از ی حکومتی واقعۀدن چھري دارند حاال با دیه و بخش اعظم جامعه که با آنھا ھمراھيت فقي مقابل والیاسيس

 یستادگين ايستند، ھر چند اياند که در مقابل آن با جاد آن فراھم شده بود بر عزم خود جزم شدهي اۀنيچند سال قبل زم

گر شواھد ي دیاز سو.  خود را داشته باشدیھا و اوج و فرودھا نئي، باال و پایرنظامي و غی مردمۀمثل ھر مبارز

 اقتدارگرا که به سرکوب ملتشان یروھاين در صف ند که با گذر زمايگو ی به ما می و احکام عقلیخيتار

 ھا  گر حکومتي ارتباطات که دۀژه در زمانيشود، به و ی ھا شروع م زشيشود و ر یجاد مي ھا ا پردازند شکاف یم



پرستان  خ و خرافه يماندگان از تار عقب .  نگه دارندی مخفی مدت طوالنیق را از مردم خود برايتوانند حقا ینم

  .را ندارند و محکوم به شکست خواھند بود  آنیرند اما توان نگھداري توانند قدرت را به دست گ یزورگو م

ه کتاتورھا بي دید شدن روي از سفیرون درز کرده و کروبينروزھا به بي از آن ای که تنھا بخش اندکئیتھايواقع

 ی که توسط عده ایزارش مشابھ در مقابل گئید و محسن رضاي گویانه به دختران و پسران ميل تجاوز وحشيدل

م رھبر انجام يک روش شکنجه که با دستور مستقيعنوان ه ج در زندانھا بيز به تجاوز رايه شده، که آن نيرزمنده تھ

  . اعالم شودی عمومید عزايد که باي گوی پردازد، می شود میم

 است ی گسترده ای مالیتورک امپرايست، بلکه يک نيدئولوژيک حکومت ايگر يران سالھا است که ديحکومت ا

 استفاده ین حکومتي چنی رود، برایات راه خود در گسترش قدرت و ثروتش را ميکه بدون توجه به ھر گونه اخالق

 یروھاي نۀاني وحشیسرکوبھا...  استی و معمولیار عادي بسیک شکنجه امريعنوان ه ان بياز تجاوز به زندان

م يز شد، تا کنون فقط از رژي شامل زنان و دختران نی ثبت کننده که حتینھايابانھا و در مقابل دوربيحکومت در خ

  .اس و شدتين مقيده شده بود آنھم نه در ايل دياسرائ

 در انتظار آنھا یره اياه و تين حکومت فرصت بدھند سرنوشت سي احساس خطر کرده اند، اگر به ایمردم بدرست

 در یک حکومت وحشياسارت ه  نخواھد ماند و ملت بیا باق زندانھیوارھايخواھد بود که تجاوز فقط در پس د

  . کند بر سرشان خواھد آوردیگانه با آنھا نميک ارتش اشغالگر بيخواھد آمد که آنچه 

  .ن فاجعه مرگ با عزت است و تحمل آن مرگ با ننگ و ذلتي ایستادن جلويا
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    .  يك رفيق ايراني به آدرس ايملم فرستاد  ي را چند روز قبل ا جالب و آگاهگرانهةنوشت
 راني ايايمن قضا.  باشد ي در خور توجه مراني نسل جوان اي براژهيوه  موجود  بطي در شرااين نگاشته

 ي خونبار كشورم افغانستان  اشغال شده توسط قوايد ها حوادث و رخداي در پهلوكم و بيشرا 
   .كرده ام دنبال  از مدتها پيش و شركاءامريكا  جنايت گسترزمياليامپر

ب نظران  نظامي كشور  صاح همچنانمتمادي قرونطي   است، شنيده و خوانده شده ،تا جائي كه ديده
خصوص در درون شبكه هاي ه ب ( ندئي كه در فكر تسخير آن بود  در درون دولت هاهاي قدرتمند
 يا   ، به گونه اي شان را  كرده  دولت مورد نظر را نفوذ باشگرد هاي مختلف ) كشور ها اطالعاتي آن 

   . ...هست و بود آن كشور ها را به تاراج مي بردند و يا  و يا ند ساخت مي خوده وابسته ب
خود را با در نظر داشت ) اطالعات= جاسوسي (قدرت هاي بزرگ امپرياليستي سيستم هاي  استخباراتي 

ر در كابينه و يا ييبا هر تغ. ند  بخشيد و بيشتر مي غناي بيشتربازهمتجارب  اسالف اطالعاتي شان 



ه ب،  ماشين عظيم استعماري حاكم بورژوازي  ،انتخابات مجدد براي تشكيل حكومت هاي جديد
، در آسيا و ساير نقاط جهان  دولت ها بدين نهج  مي داد بيشتر تكامل  راخصوص بخش اطالعاتي آن

 را كه استعمار "ت  ضبط احواال"گونة مثال در كشور ما افغانستان  رياست مخوف ه   ب.عمل مي كردند 
زماني .  ساخت )اين پروردة  دستگاه جاسوسي انگليس( پدر ظاهر شاه ، يعني نادر  غدار انگليس براي 

در دورة  صدارت .  بيشتر دادند ون آشام وي اين رياست را بسط و تكاملكه اين جالد مرد ، برادران خ
  . باز هم بسط داده شد  رياست موصوف)  پسر كاكاي ظاهر شاه ( سردار داوود )  ينخست وزير(

جمهوري را در رژيم  خورشيدي كودتا كرد و 1352 سرطان سال 26زماني كه سردار داوود  در 
، و پولهاي هنگفتي را به گذاشت » مصونيت ملي «   رياست مذكور را  نام. افغانستان اعالم داشت 

  .  داشت  و در تكامل و توسعة آن توجه زيادي مبذولبودجة  آن نهاد هراس برانگيز انتقال داد 
 به وقوع پيوست ؛ ) ي هاي افغانستان ئتوده ( شوروي  كه توسط عوامل   1357 ثور 7كودتاي ننگين 

 كه به قدرت حفيظ اهللا امين ، بعد از تره كي .  تسميه نمودند " اكسا " را به  " مصونيت ملي "آنان
 زماني كه ارتش  كرد ،  مسمي "كام" باز هم اين نام  را باز بيني و باز سازي  نموده به دست يافت

 .  جي. ، با در نظر داشت چند دهه تجارب ؛ كي نمود سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز
خدمات ( » خــاد «  را   اين نهاد زندان و شكنجه و اعدام اسم نو سازي نموده  را" كام " سيستم  ، .بي
در تشكيل دولت  »  تي دولتيامنوزارت « بعد ها به  »   خاديرياست عموم«. گذاشت  )  منيتي دولتا

   .تشكيل گرديددست نشاندة شوروي در افغانستان  
 ندارند و دائماً ي چندانياستمداران قدرت واقعيس... « رستي اشاره كرده ايد  همانطوري كه شما هم به د

 و پشت پرده را در دست داشته و وابسته به ي قدرت واقعي اطالعاتي نهادهاي كنند ولير مييهم تغ
كه در برخي موارد  با در نظر داشت آن    ».رومند استيشه ثابت و نيستم آن هميستند و سيافراد هم ن

 عمال و نمايندگان مستقيم ة امنيتي  بدان نياز دارند تا سياست هاي كلي شان را  به وسيلهايدنها
 ، داكتر نجيب در افغانستان ، پوتين در روسيه و روحاني در ايران امريكاخودشان از قماش بوش پدر در 

آئي و كار آمد خود را  نهاد هاي اطالعاتي هميشه پا برجا بوده قدرت كار:  مي توان  گفت ،به پيش ببرند
 چشم وگوش نامرئي زمامداران دولت ها اند ، و در  اين نهاد واقع  در .در هر رژيم مي داشته باشند

 كه انقالب شد  ؛ با آنMI6 و موساد سيا و  سازمان ة، اين ساخته و پرداخت   ساواك)ايران (كشور شما 
  . ي ماند  دست نخورده باق، )انقالبي كه به كجراهه كشيده شد ( 

پايه  بودند ، براي شخص شاه و تحكيم  اطالعاتي اين نهاد به هزاران آخوند و مال كه در دروة شاه عضو
 تبليغ مي كردند  و شاه را  هر كجا در هر مسجد و منبر و تكيه خانه و خانقاه و ،سلطنت ويهاي لرزان 

  .ساية خدا وانمود مي ساختند  
 و متحدين آن  امريكا  امپرياليزم براي"آريامهر"  شهنشاه  " خدمات "   يكي دوسالي كه به پايان تاريخ

  مختلف و اقشارات طبق تمام كه در ميان(  و ساير اعضاي ساواك باقي  مانده بود  ،  همين آخوند ها 
 )...سيا و ( ب خدايان اصلي ساواك  ، از جان )فعاليت داشتند؛ ...  و ادارات رسمي وكسبه اهل ،اجتماعي 



 خصوصه  در ميان  مردم ، ب" نبوع بي همتايش " و دستور گرفتند تا در وصف جمال و كمال خميني
 تبليغ )يا به اصطالح علمي خرده بورژوازي كثيرالعدة ايران ( هاي كشوري مردم كسبه كار  و بازار

 "سياستمدار" و "عالم دين اسالم" و "دانشمند" و"محترم" نمايند و زمينة ظهور چنين مردي به ظاهر
   .  ) ساختندبا يك جهان تأسف كه ( را مهيا و مساعد سازند  ...  و

  منهاي اعضاي - كه از وجود آنان ة ايران  عوامل كامالً مخفي حزب توددر اصل بعد از ظهور ساواك ،
 نه  ،  اعضاي جذبي طيف خود را مي شناختيكه هرعضو كميتة مركز[ مهم كميتة مركزي آن حزب  

؛ حتا  كادر هاي مهم و دست اول  و اعضاي علي البدل حزب توده هم از وجود ]  رفيق ديگر را از طيف
به شگرد (  همين افراد كامالً مخفي را  در درون ساواك فرستاد . بي. جي.كي. زي نمي دانستند آنها چي

، نقش آخوند ها شماري از اين ها در ) . بحث  فشرده كاري نداريم   اين ها و چگونگي  نفوذ آنها در
 بخشهاي اينها بعد ها. آغاز به فعاليت نمودند ... دموكرات ها و  ، تعداد ديگر شان در قالب كمونست ها 

 ي به واواك پيوستند ، و بخشهاي ديگرساختند؛... كه خميني را رهبر و پيشواي مردم مسلمان ايران و
اسالمي  رژيم امنيتي و ساير نهاد هاي ر پاسدا سپاه ميان در اعضاي كامالً مخفي حزب تودهاز همين

 آن عده از  ؛در رابطه اش با رژيم اسالمي ايران شوروي آن وقت براي تثبيت صداقت. نفوذ كردند 
براي  مخفي نگهداشتن  اعضاي كامالً مخفي حزب  [ وده را كه زمان قربان ساختن آناناعضاي حزب ت

نزديك ]  و ساير نهاد هاي اطالعاتي ارتش و وزارت كشور ) واواك  در داخل بعداً( توده در درون ساواك 
 بود ، آنان را در اختيار جالدان خميني  قرار داد ؛ كه گويا با چنين از خود گذري و به ظاهر  شده 

 و .ن ايراني اش ، تثبيت صداقتش را به جمهوري اسالمي آشكار ساخت را هواداتدست كشيدن از حماي
    گونه عالقه اي ندارد و منافعش را بر آنان ترجيح مي دهد  به توده ئي ها هيچبه اين شيوه نشان داد كه

  : كه شما نوشته ايد  و اين
 ي سازمان اطالعاتةانيول بخش خاورمن كه مسؤيتروخينام مه  ب. ب. گ. كاةرتبيافسران عال از يكي«  

 يه در كردن فردوست و حامدان بي از مين شخص براين شد و ايين خدمات تعي اة ارائي بود برايشورو
در مقابل توقع .  داديران ارائه مي اي اطالعاتي را به ارگانهاي اطالعاتيس با گشاده دستي انگليعني يو

 انجام ندهد كه حكومت يران واكنشين بود كه در مقابل اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، اي ايشورو
 ». ن خواسته را اجابت نموديز اين

 ، يعني  دست نامرئي و پر مرموز  نيروي مدهش و اين : اي را بايد به روشني كشيد در اينجا نكته 
داخلي و  سياست ةقدرت نهاد هاي اطالعاتي غرب بود كه به خميني تفهيم مي كرد  كه در زمين

ي  كمونيست ها را قتل عام نمايد كه با  احكام قرآن ، مثالً.... و ي را بايد انجام دهدئخارجي  چه كار ها
  . مردم مسلمان و پيرو خط امام ، خط كمونيستي و الحاد آنان در تضاد و كفر مطلق قرار دارد  

 غرب ابداً به خميني اجازه نمي داد كه اين عامل  ،  مي بود. بي. جي. عامل اصلي كي»ميتروخين«  اگر
ي در ئرهنمود ها   با نهاد هاي اطالعاتي رژيم اسالمي همكاري داشته باشد و. بي. جي.به ظاهر كي

  .آن ارائه دارد ... زمينة نوسازي و



چگونه يكي  سازمان اطالعات شوروي  كه ه ايمشاهد اين بود)  افغانستان (  در درون كشور خود  ،ما
 پاسدار  سپاهكه در قالبرا  يازتوده ئي هاي كامالً مخفي مانده از چشم نهاد هاي اطالعاتي رژيم اسالم

 احمد شاه - جمعيت اسالمي  رباني (  تا به اعضاي  باند  ساخت فغانستان  وارد ا ،فعاليت مي كرد
 زير  ايران،انسپاه  پاسدار داخل در ) "رضائي"( عضو نفوذي توده . گويا  آموزش نظامي دهد ) مسعود 

در ( ش  عضو جمعيت اسالمي را به  چنگ رفقاي افغانهمين عنوان توانست يك تيم  تقريباً سي نفر
زندان مركزي (  يكجا در زندان مخوف دش هم ظاهراً  با تمام تيم افغان هايشخو. ندازد  بي)شهر كابل 
 به نفع اطالعات زندان  مطابق دستور مشاوران روسي خادوي در زندان هم. زنداني شد  )  پلچرخي 
گاهان مي آ.  از زندان آزاد ساختند  كردن را به عنوان اعدام ) رضائي( ويكه  تا اينكرد  ميفعاليت 

 به خاطر ) جاي ببرك كارمل  تصاحب نمود كه بعداً( گفتند كه دكتر نجيب اهللا رئيس عمومي خـــاد 
 را به خارج از افغانستان  وي مسافرتة از رضائي ابراز تشكر نموده  زمينناسيوناليستيخدمات گويا انتر

  .تدارك ديد 
  در . بي. جي.ن شوروي سابق بر مي آيد كي تا جائي كه از مطالعة مقاومت مردم ما عليه اشغالگرا

  ضد شورشگري را به كار بسته  است كه به صورت نمونه مي ةبا مردم ما   تمام اشكال مبارزروئي رويا
 در حوزة . " ]پوالد" با نام مستعار  " پيام آزادی " گردانندة سايت [ توان از نقش داكتر غفور سنا 

امبرده كه در دوران تحصيل خالف جوانان وطن پرست هرات كه در ن. غرب افغانستان ياد آوري نمود 
تسه دون فاصله ها و خصومت هاي عميق ائديولوژيك شان عليه سوسيال ة مائوكل  با پذيرش انديش

امپرياليزم شوروي را ابراز داشته بودند ، در ارتباط با داكتر كريم زرغون عضو كميتة مركزي حزب 
 بردگي روس را به گردن انداخته بود ، بعد  از تجاوز  قالدة ) "ها قي جناح خل"( دموكراتيك خلق 

روسها به افغانستان  از آنجائي كه در مناطق مرزي با ايران  براي روسها  برخورداري از  موجوديت يك  
  داراي باشد،كهنه كار و با تجربه  كه از پوشش طبابت نيز برخوردار ) اطالعاتي ( عامل استخباراتي 

 شيخ آصف محسني  كه بنا بر  اختالفات  ة در همان جا  با نفوذ در درون جبه،ميتي بس بزرگ بوداه
  قرار نداشت  و در نتيجه  و حواريونششخص خمينيمورد اعتماد  صد در صدو مذهبي خود  زياد 

كرر م( عوامل مستقيم رژيم خميني  نمي توانستند  خود حامل نظرات  روسها در درون جبهه بگردند ؛
)  مي نمود توسط افردش نظارتدر درون جبهه اش را موصوف عوامل ايراني سپاه پاسدار اينكه شيخ 

، يعنی  .بي. جي. كيروي همين منظور اين وظيفة خطير و مشكل را به يك تن از جاسوسان كاركشتة 

ان اخگر هم  كه قبل از آن در دستگيري و اعدام تمام  اعضاي كميتة  مركزي سازم( دكتر غفور سنا  
سپرد كه اجنت نامبرده  كار اطالعات و تبليغات  را به  نفع ) وظيفه اش را به درستي انجام داده بود 

جاسوسي به نام غفور « بخشي از برگ ششم(.  روسها در داخل جبهة شيخ آصف محسني انجام مي داد 
   )كه تا اكنون منتشر نشده است.... - پوالد-سنا


